
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  على شاطئ مانهاتن الغربي 76الحاكم اندرو كومو يعلن عن االفتتاح الكبير لمتنزه بير 
  

مليون دوالر مساحة ترفيهية مؤقتة ومساحة خارجية مرنة ومقاعد ومروحة من  31يضيف هذا المشروع الذي بلغت كلفته 
  الواليات المتحدة، لوحات إرشادية إلى مرافق حديقة نهر هادسون ريفير القائمة حالياً  اس. اس.

  
  اكتمل المشروع خالل أقل من ثالثة أشهر

  
   شاشات خارجية كجزء من مهرجان ترايبكا السينمائي 76يستضيف رصيف بير 

  
  2020في يناير  76استحوذت والية نيويورك على رصيف بير 

  
، وهو مكان ترفيهي وثقافي جديد على الساحل الغربي  76أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن االفتتاح الكبير للرصيف بير 

ن الذي طال انتظاره لمرفق انتظار السيارات السابق إلدارة شرطة مدينة نيويورك في  لنهر هادسون في مانهاتن محققًا التضمي

أعلن الحاكم أيًضا أن رصيف   يوًما فقط أو أقل من ثالثة أشهر. 81تم االنتهاء من المشروع خالل  حديقة نهر هادسون ريفير.

  سيكون أحد المواقع التي تستضيف عروض في الهواء الطلق لمهرجان ترابيكا السينمائي لهذا العام. 76بير 
  

"بينما يواصل سكان نيويورك اتخاذ خطوات ال تصدق في هزيمة كوفيد، يجب أن نركز على إعادة بناء   وقال الحاكم كومو

 .76ما هو أكثر رمًزا لهذا الجهد التاريخي من الرصيف بير واليتنا وتنشيطها من أجل مستقبل ما بعد الوباء وليس هناك  
ومع ذلك، وبفضل العمل الشاق   قبيًحا يسوء الناظرين وقد أفسد الجانب الغربي. 76لسنوات مضت، كان منظر الرصيف بير 

إلى فرص الترفيه في  للعديد من سكان نيويورك ستوفر هذه الحديقة الجديدة الرائعة للمقيمين والزائرين وصوالً ال يضاهى 

  الهواء الطلق والمعالم الثقافية مثل مهرجان ترايبيكا السينمائي لسنوات قادمة."

  
من مدينة نيويورك والتي   12غرباً و الجادة   37، الواقع في الشارع 76في يناير، استحوذت والية نيويورك على رصيف بير 

قام مكتب الوالية للمتنزهات والترفيه  كمرفق حجز تابع لقسم الشرطة. فدان 5.6استخدمت الموقع والهيكل الذي تبلغ مساحته 

قدم مربع في الرصيف في أوائل الربيع وإنشاء مساحة  245,000والمحافظة التاريخية بتفكيك مرفق الحجز الذي تبلغ مساحته 

لالسترخاء واالستمتاع باإلطالالت   استجمام عامة مؤقتة لتشمل منطقة للمشي ومساحة خارجية مرنة باإلضافة إلى مقاعد للناس

وتضمن  تم ترك هيكل الدعم الفوالذي لمرفق الحجز على حاله مؤقتًا إلنشاء بيئة فريدة وظل جزئي. على الواجهة البحرية.

وهنالك تسعة  مليون دوالر تخفيف األثر البيئي وإعادة الرصف وتركيب الدرابزين واإلنارة. 31المشروع الذي تبلغ تكلفته 

  ر لوحة إرشادية تعكس تاريخ المنطقة بما في ذلك شعب لينيب األصلي من مانهاتن وتطور صناعة الشحن.عش
  

سفينة الركاب األمريكية المشهورة بأنها صاحبة الرقم القياسي ألسرع  يتميز الرصيف أيًضا بوجود مروحة من سفينة اس. اس.

رحلة   400بعد االنتهاء من  باوند. 73,000قدًما وتزن  20حوالي  يبلغ قطر المروحة  سفينة ركاب تعبر المحيط األطلسي.

بسبب ظهور خدمة ركاب الطائرات  1969عبر المحيط األطلسي، توقفت سفينة الواليات المتحدة عن الخدمة النشطة في عام  

  النفاثة بأسعار معقولة إلى المدن في جميع أنحاء أوروبا.
  

عامة بإجراء إصالحات وهدم انتقائي لألنظمة الميكانيكية والكهربائية إلفساح المجال  قام مكتب والية نيويورك للخدمات ال

وإضافةً إلى ذلك، ساعد مكتب الخدمات العامة في خدمات فحص الرموز لضمان الوصول العام اآلمن  لجهود البناء الشاملة.

  واستخدام المساحة.



 

 

  
"إن من المثير حقًا توفير الوصول إلى هذه المساحة المفتوحة الفريدة للزوار   :قال مفوض حدائق والية نيويورك، إريك كولسيد

لقد أبرز العام الماضي مدى   والمقيمين في مجتمعات تشيلسي وكلينتون وميدتاون والذين انتظروا لسنوات حتى تصبح حقيقة.

بمناظره الحضرية المذهلة والواجهة البحرية هو مساحة مفتوحة عالية الجودة   76يف بير أهمية المتنزهات لمجتمعاتنا والرص

  ال مثيل لها."
  

"إنه دائًما يوم بهيج لمنتزه لحديقة هادسون ريفير ومدينة نيويورك   :ومديرتها التنفيذية HRPTوقالت نورين دويل، رئيسة 

نشكر الحاكم كومو والمفوض كولسيد وموظفيهم   للجمهور لالستمتاع بها. عندما نتمكن من توفير المزيد من المساحات المفتوحة

على توفير مساحات واسعة من منطقة الحديقة المؤقتة الجديدة للجمهور في وقت قياسي في الوقت المناسب تماًما لمهرجان 

ع إلى الترحيب بالجمهور في أحدث  نتطل ترايبيكا السينمائي وكل المتعة التي يجلبها ذلك الصيف في مدينة نيويورك دائًما.

  رصيف منتزه."
  

"إن تحويل   :HRPTقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة بوالية نيويورك ونائب رئيس مجلس إدارة  

من مكان حجز تابع لشرطة نيويورك إلى مورد ترفيهي من الدرجة األولى سيوفر واحة حضرية لسكان   76الرصيف بير 

وسيربط افتتاح رصيف  ر الغربي من مانهاتن وماليين الزوار الذين يحضرون إلى حديقة نهر هادسون كل عام. منطقة الشط

عددًا ال يحصى من سكان نيويورك والزوار من جميع أنحاء العالم بهذه المساحة الرائعة التي توفر مناظر شاملة لمدينة   76بير 

  هير."نيويورك الشهيرة على طول نهر هادسون ريفير الش
  

لقد كان هذا فوًزا صعبًا للحي ألكثر من   أخيًرا للجمهور. 76"يسعدني أن يتم افتتاح رصبف يير  :قال السناتور براد هولمان

إلعادة هذه المساحة إلى   4عاًما وأنا أقدر بشدة العمل الذي قام به المجتمع وعلى وجه الخصوص مجلس المجتمع  20

 لديك مساحة خارجية مجانية يسهل الوصول إليها للمدينة حيث نعمل على إعادة فتحها بأمان. إنه ألمر رائع أن يكون الجمهور.
إنني أتطلع إلى االستماع إلى آراء المجتمع و مؤسسة حديقة هادسون ريفير حول استمرار استخدامات الحديقة المؤقتة للمساحة  

  مع وضع اللمسات األخيرة على الخطة طويلة األجل."
  

للجمهور خبر سار للصيف وخاصة بالنسبة لمهرجان ترايبيكا    76"إن إعادة فتح الرصيف بير   :قال السناتور روبرت جاكسون

إنني أتطلع إلى العمل مع زمالئنا في مؤسسة حديقة هادسون ريفير ومجلسها االستشاري باإلضافة إلى   السينمائي الشهير.

جل لهذه المساحة العامة حتى يمكن االستمتاع بها بأمان من قبل األجيال القادمة  للتخطيط للمستقبل طويل األ 4مجلس المجتمع 

  من سكان نيويورك."
  

قال   ""لقد أكد الحاكم كومو أن هذا المشروع سينجز أخيًرا بعد سنوات عديدة من التأخير :قال عضو الجمعية ريتشارد جوتفريد

أشكر إدارة حدائق الوالية على العمل السريع الذي  " ادسون ريفر.عضو الجمعية ريتشارد جوتفريد، مؤلف تشريع حديقة ه

ال يمكن أن يكون لدينا مساحة مفتوحة كافية وهذه المساحة الجديدة   للجمهور في الصيف. 76قامت به لضمان فتح رصيف بير 

  مصممة جيدًا وسيستمتع بها الجميع بالتأكيد ويقدرونها."
  

كإضافة جديدة رائعة لمتنزه  76"يسعدني أن أرى هذا القرار الستخدام الرصيف بير  :ليكوقالت عضو الجمعية ديبورا جيه ج

وكما تعلمنا في العام الماضي، فإن الفضاء العام المفتوح ضروري للحفاظ على صحة ورفاهية سكان   نهر هادسون ريفر.

  نيويورك وأنا ممتنة للحاكم والمجتمع على عملهم لتحويله إلى حقيقة."
  

"بعد العمل في تعاون وثيق مع اإلدارة وأعضاء المجتمع وممثلي مجلس مجتمع مانهاتن   :عضو الجمعية ليندا ب.روزنتال قالت

سيتم افتتاحه أخيًرا للجمهور مما   76و مؤسسة حديقة هادسون ريفر وزمالئي في الحكومة والمزيد يسعدني أن رصيف بير  4

لسنوات مضت، احتل الحجز التابع إلى إدارة   ال وبرمجة حديقة هادسون ريفر.يسمح لمزيد من سكان نيويورك باالستمتاع بجم

شرظة والية نيويورك مساحة الرصيف الرئيسية التي كان من الممكن ويجب استخدامها لتزويد سكان نيويورك بالوصول العام 

ي تم بها إتاحة الوصول العام هي شهادة  إن هذا انتصار حقيقي للمجتمع والسرعة الت إلى مساحة ترفيهية على الواجهة البحرية.

إن حديقة هادسون ريفر  حقيقية على الخير الذي يمكن للحكومة أن تفعله عندما تعمل جميع األطراف معًا على هدف مشترك.

هي مورد مجتمعي من الدرجة األولى وأتطلع إلى استمرار التعاون حيث نعمل على إتاحة المزيد من مساحة حديقة هادسون  

  ر للجمهور."ريف



 

 

  
فهو أن الفضاء العام المفتوح أكثر أهمية   "إذا كان كوفيد قد علمنا أي شيء :قال رئيس مجلس مدينة نيويورك، كوري جونسون

وحقيقة أن سكان نيويورك سيحصلون على مكان جديد   من أي وقت مضى لذا فإن أخبار اليوم هي حقًا شيء يستحق االحتفال.

  مع المجتمع قريبًا." 76إنني أتطلع إلى زيارة رصيف بير  رج في بداية الصيف أمر رائع.لالستمتاع واللعب بالخا
  

مساحة عامة جديدة واسعة ومساحات خضراء للزوار   76"سيوفر رصيف بير  :قال رئيس مانهاتن بورو، جيل بروير

 ريق إلى األمام لتطوير هذا المشروع.وعائالتهم لالستمتاع مباشرة على نهر هادسون ريفر وأشكر الحاكم كومو لقيادته الط
  76من المؤكد أن الرصيف بير  تمت مناقشة االستخدامات البديلة للرصيف لسنوات واليوم يتخذون خطوة في االتجاه الصحيح.

سيشجع المزيد من سكان نيويورك على استخدام الواجهة البحرية وتوفير الفرص للتنمية االقتصادية المحلية والمساهمة في  

  "دينة أكثر مالءمة للعيش للجميع.م
  

تحويليًا  76"سيكون الرصيف بير  :قال رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في نيويورك الكبرى، غاري بريزيدانت الباربيرا

أشكر الحاكم كومو   لواجهة نهر هادسون ريفر ونعمة للسياحة المحلية والتنمية االقتصادية على الجانب الغربي من مانهاتن.

أقل من ثالثة أشهر من  76لقد استغرق االنتهاء من رصيف بير   على دفع هذا المشروع إلى األمام واستكماله في وقت قياسي.

 العمل الجاد والمثابرة من قبل الحكومة والعمالة والقطاع الخاص الذين يعملون معًا وينبغي اإلشادة بهم على جهودهم.
  وسيضيف هذا المشروع الجديد مساحة ترفيهية مفتوحة كبيرة لسكان نيويورك والزوار والعائالت." 

  
من مدينة نيويورك نقل ملكية الرصيف، على األقل نصفه يجب استخدامه  1998وقد تطلب قانون حديقة هادسون ريفر لعام 

وبعد أكثر من عقدين من الخطط المتوقفة، جدد الحاكم كومو جهوده لتحويل رصيف بير  للمساحات المفتوحة الخاملة والنشطة.

في يناير، أخلت مدينة نيويورك الموقع ونقلته إلى والية نيويورك كما هو   الية.عن حالة الو 2020في جدول أعماله لعام  76

وستقوم مؤسسة حديقة هادسون ريفر بعمل الخطط لالستخدام طويل األجل لرصيف بير  مطلوب بموجب اتفاقية ميزانية الوالية.

وجب عقود إيجار ممتلكات طويلة األجل مع وهي شراكة مشتركة بين المدينة والوالية التي تدير حديقة هادسون ريفر بم 76

  مدينة نيويورك أو الوالية.
  

، عندما أدى ظهور سفن الشحن األكبر وظهور شحن الحاويات إلى جعل أرصفة  1962في عام  76لقد بدأ بناء الرصيف بير 

 300برسو سفينتين بعرض ، سمح الرصيف المغطى 1964وعند االنتهاء في عام   المدينة الصغيرة القديمة شيئ من الماضي.

  قدًما ومظلة. 615وتضمن الهيكل أيًضا منصة حاجزة مجاورة بطول  قدًما. 635قدم وطول 
  

فدانًا على ضفاف النهر وهي مصب نهر محمي تمتد من الحدود الشمالية  550إن حديقة هادسون ريفير هي حديقة مساحتها 

غرباً   59غرينويتش و منطقة ميتباكنغ و تشلسيو هادسون ياردز إلى شارع لمدينة مدينة باتري بارك في ترايبيكا، عبر قرية 

تضم الحديقة مسارات للدراجات والمشاة   فيهيلز كتشن/كلينتون وتتضمن أكثر من عشرة أرصفة تستخدم في الشحن التجاري.

  خرى.ومالعب تنس وكرة القدم وأقفاص الضرب وملعب لألطفال ومسار للكالب والعديد من الميزات األ
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